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Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3521/15/2018 (6) 
   Dotyczy: Świadczenie usług utrzymania czystości i transportu wewnątrzszpitalnego 

 w SPZOZ w Parczewie.   
 
 

 
Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 
2004r. (tekst jednolity: Dz. U. 2018r., poz. 1986.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.  

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 
zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego 

 
Pytanie 1 
Kto zapewnia wózki do transportu: 
a) odpadów 
b) zwłok 
c) bielizny 
d) pacjentów 
e) towarów z magazynów 
f) materiałów gospodarczych i aptecznych 
g) materiałów do badań laboratoryjnych 
h) wyników badań z laboratorium 
i) inne ? 
 
Odpowiedź: 
Wózki do transportu odpadów zapewnia Wykonawca, pozostałe Zamawiający 
 
Pytanie 2 
Czy u Zamawiającego występują podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne? Jeśli tak to czy 
podlegają one konserwacji ze strony Wykonawcy ? 
 
Odpowiedź: 
Występują podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne, podlegają one konserwacji ze strony 
Wykonawcy. 
 
Pytanie 3 
Kto odpowiada za mycie naczyń? Jak odbywa się mycie naczyń - ręcznie czy w zmywarkach ? 
Kto zapewnia środki do mycia naczyń ? Jeżeli Wykonawca to jakiego producenta zmywarki 
posiada Zamawiający?  
 
Odpowiedź: 
Za mycie naczyń po posiłkach odpowiada Zamawiający. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający posiada na wyposażeniu myjnie - dezynfektory do mycia i dezynfekcji 
basenów, kaczek, misek nerkowatych? Jeśli tak, to jakiego producenta i kto zapewnia do nich 
niezbędne środki? Czy może wszystkie myjnie - dezynfektory wraz z środkami zapewnia 
Wykonawca (zapis z ał. nr 3 do SIWZ) ?  
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Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 5 
Kto zapewnia pojemniki do dezynfekcji przez zanurzenie np.: basenów, kaczek, misek 
nerkowatych? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 6 
Czy w zakres usługi wchodzi mycie okien na wysokościach wymagający użycia technik 
alpinistycznych lub specjalistycznego sprzętu ( podnośniki). Jeśli tak, proszę podać ich metraż i 
krotność mycia/rok. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 7 
Czy do obowiązków Wykonawcy należy mycie i dezynfekcja promienników lamp 
bakteriobójczych? Jeśli tak, czy Zamawiający dopuści preparat na bazie skażonego etanolu do 
realizacji ww. czynności? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 8 
Czy w ramach usługi Wykonawca ma myć oprawy lamp lub inne urządzenia  będące pod 
napięciem? Jeśli tak to czy Zamawiający zapewnia osobę  (konserwatora) która będzie 
zdejmować te oprawy? W wypadku kiedy nie ma  takiej osoby, to czy możliwe jest wyłączenie 
zasilania na czas prac?" 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 9 
 Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ „Dezynfekcja dużych powierzchni”, wymaga preparatu 
spełniającego normę EN16615 w ciągu 15 min. przy stężeniu 0,5% roztworu roboczego, z 
możliwością rozszerzenia spektrum bójczego o wirusy (Adeno, Rota, Noro), oraz prątki gruźlicy 
Tbc (M. tuberculosis) IGiChP. Zgodnie z aktualną ulotką od producenta preparat ten działa:  
- zgodnie z normą EN16615 w ciągu 15 min. przy stężeniu 0,5% na bakterie i drożdże,  
- na wirusa Adeno w stężeniu 2% przy czasie 60 minut,  
- na wirusa Rota w stężeniu 1% przy czasie 15 minut,  
- na wirusa Noro w stężeniu 1,5% przy czasie 30 minut,  
- na Tbc (M. tuberculosis) IGiChP w stężeniu 3% w czasie 30 minut.  
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza wskazany preparat. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 10 
Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ „Dezynfekcja basenów i kaczek oraz Dezynfekcja 
powierzchni preparatem o pełnym spektrum bójczym B, F, Tbc, S” wymaga preparatu 
działającego na B, F, V (łącznie z wirusami Adeno i Polio) osiągane przy roztworze 1000ppm 
aktywnego chloru, z możliwością rozszerzenia o Tbc (M. tuberculosis), oraz Clostridium difficile 
rybotyp R027 w czasie 15 minut. Pragniemy poinformować, iż wymagany preparat zgodnie z 
badaniami od producenta wykazuje działanie na: 
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- B, F, V (polio, adeno), Tbc (M. tuberculosis), oraz Clostridium difficile rybotyp R027 w 
warunkach brudnych w czasie 15 minut w stężeniu 10 000 ppm.  
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza wskazany preparat. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 11 
Czy w obiekcie jest wyznaczone miejsce na szatnie dla pracowników? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 12 
Czy szatnie są  w odpowiednim stanie technicznym ? (oświetlenie, wentylacja)? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 13 
Czy w szatni są miejsca siedzące dla co najmniej 50%zatrudnionych najliczniejsze zmiany ?  
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 14 
Czy w szatniach będzie możliwość ustawienia szafek dla pracowników ? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 15 
Czy będzie możliwość zorganizowania osobnej szatni dla kobiet i mężczyzn ? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 16 
Czy szerokość przejść w szatni między dwoma rzędami szaf oraz głównych przejść 
komunikacyjnych jest większa niż 1,5 m? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 17 
Czy szerokość przejścia w szatni między rzędami szaf a ścianą jest większa niż 1,1 m. ? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 18 
Czy na każdego pracownika korzystającego z szatni przypada co najmniej 0,5m2 wolnej 
powierzchni podłogi? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 19 
Czy w skład zespołu szatni wchodzi umywalnia? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 20 
Czy w szatni umywalnie są w odpowiednim stanie technicznym ? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 21 
Czy  w szatni szerokość przejścia między umywalkami a przeciwległą ścianą wynosi nie mniej niż 
1,3 m? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 22 
Czy w szatni szerokość przejścia między dwoma rzędami umywalek wynosi nie mniej niż 2 m? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 23 
Czy w szatni, na każdych dziesięciu pracowników najliczniejszej zmiany przypada co najmniej 
jedna umywalka? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 24 
Czy w skład zespołu szatni wchodzi pomieszczenie z natryskami? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 25 
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy  natryski są we właściwym stanie technicznym ? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 26 
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).  Czy na każdych ośmiu pracowników najliczniejszej 
zmiany przypada co najmniej jedna kabina? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 27 
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy szerokość przejścia między dwoma rzędami kabin 
wynosi nie mniej niż 1,3 m? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 28 
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy szerokość przejścia między umywalkami a 
przeciwległą ścianą wynosi nie mniej niż 90 cm? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 29 
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy natryski i umywalki mają ciepłą wodę ? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 30 
Czy jest dostęp do pomieszczenia, w którym można zrobić jadalnie dla pracowników 
wykonujących usługę utrzymania czystości u zamawiającego? 
Jeśli tak to : 

Czy w pomieszczeniu przypada co najmniej 1,1 m2 powierzchni na każdego pracownika 

jedzącego posiłek ?  

Czy w pomieszczeniu jadali są miejsca siedzące ? 

Czy w pomieszczeniu jadalni są umywalki ? 

Czy w jadalni jest zlewozmywak ?  

Czy w jadalni jest urządzenie do podgrzewania posiłków? 

Czy w jadalni są szafki do przechowywania żywności? 

 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 31 
Czy jest w obiekcie pomieszczenie, w którym można zrobić magazyn dla środków chemicznych ? 
Jeśli tak to: 

Czy w/w pomieszczenie jest w dobrym stanie technicznym ? (posadzka, ściany) 

Czy w/w pomieszczeniu można swobodnie rozmieścić palety i regały, na których będą środki 
chemiczne ? 

Czy w pomieszczeniu jest dostęp do bieżącej wody ? 

Czy w pomieszczenie jest zapewniona wentylacja  

 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 32 
Czy na obiekcie jest dostępne pomieszczenia na biuro dla pracownika firmy wykonujących usługę 
utrzymania czystości u zamawiającego? 
 Jeśli tak to: 

Czy oświetlenie w pomieszczeniu zapewnia komfort pracy wzrokowej ? 

Czy w pomieszczeniu można w komfortowy sposób dla pracownika ustawić stanowisko z 

komputerem? 

Czy do stanowiska z komputerem będzie swobodny dostęp?  

 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 33 
Czy urządzenia szpitalne oraz dzierżawione od Zamawiającego,  z który będą korzystać 
pracownik Wykonawcy są w dobrym stanie technicznym? Czy do w/w sprzętu są instrukcje 
użytkowania z uwzględnieniem tematyki BHP? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 34 
Dotyczy sprzętu dzierżawionego od Zamawiającego. Czy do w/w sprzętu  zostanie  nam 
przekazana dokumentacja ? (instrukcje użytkowania , książki przeglądów itp.) 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 35 
Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 1m ? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 36 
Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 2 m ? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 37 
Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 3 m ? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 38 
Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie w 
przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o 
pracę, wynikających z przyczyn losowych ( m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na 
żądanie).  Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w 
sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie 
jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. 
Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. 
wykonaniem i dostarczenia badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w 
sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że warunki 
dotyczące wymaganej, w stosunku do Wykonawcy i podwykonawcy, formy zatrudnienia osób 
wykonujących określone przez Zamawiającego czynności w ramach realizacji przedmiotu 
zamówienia, opisane są w treści SIWZ (m.in. w Rozdz. III ust. 14 SIWZ oraz § 3 ust. 10 i nast. 
wzoru umowy na utrzymanie czystości [załącznik nr 7 do SIWZ]) i są zgodne z art. 29 ust. 3a 
PZP. 
 
Pytanie 39 
Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie zapisu w treści projektu umowy załącznik nr 7 do SIWZ 

umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym wypowiedzeniem. Proponujemy 

wprowadzenie następującego zapis: 

http://www.spzozparczew.pl/


7 
www.spzozparczew.pl     07.12.2018 r.       
 

 „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem 3 

miesięcznego okresu wypowiedzenia.” 

 W przypadku umów długoterminowych w momencie zawierania stosunku prawnego 

strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mających negatywny 

wpływ wykonanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron. Wprowadzenie możliwości 

rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do 

zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie maja 

możliwości kontynuowania współpracy na dotychczasowych warunkach. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ. 
 
 
 
 
 

   Podpisał: 
    
 Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
           w Parczewie  

                                                                                             mgr Janusz Hordejuk 
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